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Pottery is one of the valuable findings in archeological excavations that is very 

old in Iran and has been able to reveal some of the dark spots in the history of this 

land. In pre-Islamic times, pottery had a special place; In the Islamic period, 

especially with the emergence of the Seljuk dynasty, a significant change occurred 

in all artistic and industrial fields, including pottery. Archaeological excavations in 

2009 and 2010 in the Zolfabad area of Farahan, one of the largest Islamic sites in the 

Medieval Ages, yielded a large number of blue and white pottery, including a number 

of healthy utensils and broken pieces. The present study is based on the study and 

comparison of blue and white pottery that has been discovered from excavations of 

Zolfabad Abad Historical Site,  
In this way, while introducing this type of pottery, the ambiguities about this type 

of pottery in the Farahan region can be determined. This is a descriptive-analytical 

research based on field excavations and library studies to answer questions such as: 

To what period these pottery type belong? How much they were affected by China’s 

blue and white pottery? Have these potteries been producted in Zolfabad site or 

imported? The results of the pottery study showed that this type of pottery is based 

on coins and pottery of the Ilkhanid and Safavid period and according to the evidence 

obtained as: welding furnace, clay tripods and deformed potsherds, they were 

producted in Zolfabad. Blue and white potteries of Zolfabad have been affected by 

other production centers such as China.  
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 پژوهشیمقالۀ  

 فراهانآباد های آبی و سفید محوطۀ زلفمطالعه سفال

 

 *1محمدرضا نعمتی

 

  رانیفرهنگی و گردشگری، تهران، ، پژوهشگاه میراثاستادیار، گروه دوره پیش از اسالم .1

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 15/10/1396: افتیدر

 22/12/1396: رشیپذ

 19/02/1397: نیآنال انتشار

 

و  داردشناسی است که در ایران قدمت زیادی های باستانکاوش درهای باارزش سفال یکی از یافته

از جایگاه سفال . در دوران پیش از اسالم کندتوانسته بخشی از نقاط تاریک تاریخ این سرزمین را هویدا 

ۀ سلجوقی تحولی چشمگیر در تمامی لبا ظهور سلس، ویژهدر دورۀ اسالمی هم به ؛ای برخوردار بودویژه

و 1388های ی سالسشناهای باستان. در کاوشهای هنری و صنعتی ازجمله سفالگری پدید آمدعرصه

از  تعداد زیادی ،های بزرگ اسالمی در قرون میانی استآباد فراهان که یکی از محوطهفزلمحوطۀ  1389

حاضر برمبنای به دست آمد. پژوهش  و قطعات شکسته تعدادی ظروف سالمشامل  ی آبی و سفیدهاسفالینه

آباد فراهان های محوطۀ تاریخی زلفاز کاوش شدهکشفهای شاخص آبی و سفید مطالعه و مقایسۀ سفال

این نوع سفال در  دربارۀابهامات موجود  ،معرفی این نوع سفال برعالوه یمشده تا از این طریق بتوان انجام

های تحلیلی و با تکیه بر کاوشتوصـیفیاین پژوهش بـه روش . کنیمتا حدودی مشخص  را منطقۀ فراهان

ها مربوط از این دست انجام شده است: این سفال هاییپاسخ به پرسش برایای مطالعات کتابخانه ،میدانی

ها در بوده؟ و این سفال چقدر چینآبی و سفید های تأثیرپذیری آنها از سفال ای هستند؟به چه دوره

دهد این نوع سفال ها نشان مینتایج حاصل از مطالعۀ سفال ی هستند؟شده یا واراداتمیآباد تولید زلف

های پایهبه وجود سهتوجهشدۀ مربوط به دوره ایلخانی و صفوی و باهای کشفها و سفالبراساس سکه

آباد زلف آبی و سفیدهای سفالینه اند.های تغییر شکل داده در محل تولید شدهسفالی، جوش کوره و سفال

 .چین بوده استو همچنین سایر مراکز تولید تحت تأثیر نقش و کیفیت ساخت  ازنظر

 

 آبادزلف ،صفوی ،ایلخانی ،سفال آبی و سفید :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

 محمدرضا نعمتی

استادیار، گروه دوره پیش از اسالم، 

فرهنگی و گردشگری،  پژوهشگاه میراث

 تهران، ایران

 

 یک:الکترون پست
mohamadreza1973@gmail.com  
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 مقدمه

با گسترش و رونق هنر سفالگری در ایرانِ دورۀ اسالمی و 

دست های نوین پخت سفال، هنرمندان چیرهآشنایی با شیوه

ها را تولید کردند در این های اسالمی انواع لعابسفالگر سرزمین

المللی موجب تولید سفال میان، گسترش مراودات بازرگانی بین

ن نوع سفال یکی از باکیفیتی موسوم به آبی و سفید شد. ای

های لعابدار در ایران و اغلب ترین سفالترین و مهمفراوان

های سفالینۀ آبی و سفید کشورهای اسالمی است. اولین نمونه

در قرن سوم هجری قمری با تزئین آبی و سفید مات شناخته 

شناسی، مرکز دلیل نبودِ شواهد و مدارک باستاناند که بهشده

تی مشخص نیست. در اواسط دورۀ اسالمی و درستولید آنها به

های آبی و سفید ویژه در دورۀ ایلخانی نوع دیگری از سفالبه

گونه پیشینۀ تولید در شهرهای مختلف رایج شد. این بدون هیچ

ها دارای خمیرۀ سفیدرنگ و تزئین زیرلعابی به صورت سفال

 پاشیده نوار به رنگ آبی در زمینه سفید هستند. بسیاری از

به توجهها در چین تولید و باپژوهشگران اعتقاد دارند این سفال

های اسالمی از آنها ارتباطات آنها با کشور چین در سرزمین

جز شواهد مبهم و ناچیز تاریخی، تقلید شده، ولی تاکنون به

شناسی در دست نیست که های باستاناسناد دیگری مثل داده

وجود و براساس اسناد تاریخی این موضوع را تصدیق کند. با این 

شناسی از زمان سلسلۀ یوآنِ چین به بعد شواهد بسیار و باستان

ها در های مختلف این سفالینهزیادی در ارتباط با تولید گونه

چین، صادرات آنها به دیگر ممالک، و تولید بدل چینی آنها در 

های اسالمی مثل کرمان و مشهد به دست آمده که سرزمین

 های شاخص و خاص خود را دارند.ویژگی هرکدام
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 روش پژوهش

های شاخص به روش میدانی در این پژوهش. نمونۀ سفال

)کاوش( و اطالعات تکمیلی به روش اسنادی گردآوری شده 

تحلیلی است. روش توصـیفی، است؛ همچنین روش پژوهش

منظور تبیین روند حیات بر این اساس ابتدا اسناد تاریخی به

های شاخص آن اهان بررسی و پس از آن سفالدر دشت فر

 دوره مطالعه شد.

 

 پژوهش نۀیشیپ

های آبی و سفید ازجمله های مختلف سفالدربارۀ جنبه

مراکز تولید. چگونگی تولید و منشأ آن محققین بسیاری تحقیق 

اند. در قرن پنجم هجری قمری ابوریحان بیرونی و پژوهش کرده

جوهری  و(1355)البیرونی،  الجماهر فی الجواهردر کتاب 

 ظامیدر کتاب جواهرنامۀ ن نیشابوری در قرن ششم هجری
در مطالبی هرچند اندک به بررسی  (1383)جوهری نیشابوری، 

اند. با گسترش ها و حتی چگونگی تولید آنها پرداختهاین سفال

و رواج سفال آبی و سفید در دوره صفوی، جهانگردان و سیاحان 

( پیرامون این 1372( و شاردن )1389سیوری، )اروپایی مانند 

ای ر کرمان و مشهد مطالب ارزندهنوع سفال و مراکز تولید آنها د

. در دورۀ معاصر نیز محققین اندهای خود آوردهرا در سفرنامه

اند که بسیاری دربارۀ این نوع سفال مطالعه و تحقیق کرده

فر و بلملکی توان محمدیازجمله پژوهشگران داخلی می

نعمتی و یوسفی  (،1389حسینی ) (،1388(، خاموشی )1387)

(، اکبری و 1392کاخکی و همکاران )(، صالحی1391)

(، امیرحاجلو و 1395پور )(، علی1393طاهری )صادقی

( و 1397عزیزی و همکاران )(، جودکی1396امیرحاجلو )

(، 1973) 1(، فهروری1971پژوهشگران خارجی همچون لین )

 4(، کرون2001)3(، گلومبک1996(، ماسون )1996) 2بیلی

( را نام برد. همگی این 2001(، گلومبک و ماسون )2002)

های خود به ابعاد مختلف سفال آبی و پژوهشگران در نوشته

 اند. سفید پرداخته

 آباد فراهانمحوطۀ تاریخی زلف

درجه  49آباد در مختصات جغرافیایی محوطۀ تاریخی زلف

دقیقه  31درجه و  34ثانیه طول جغرافیای و  15دقیقه و  43و 

ثانیه عرض جغرافیایی در جنوب شهرستان تفرش به  22و 

کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین قرار دارد )تصویر فاصلۀ سه

دور شایع است (. در میان مردم منطقۀ فراهان از سالیان بسیار 1

                                                           
1 Feherevari 
2 Bailey 

های گسترده دارد که این مکان شهری زیرزمینی به همراه تونل

از آن به نام و در متون تاریخی  (126، ص. 1391)نعمتی، 

؛ 267، ص. 1377)سپهر، آباد یاد شده است آباد یا دلفزلف

این محوطۀ وسیع براساس . (712، ص. 1382شیرازی، حسینی

 100دارای مساحتی بالغ بر  1387زنی انجام شده در سال گمانه

هکتار است که در جهت شمال به جنوب و در دو طرف جاده 

ای قرار گرفته و آسفالته فرمهین به آشتیان و تفرش به گونه

جاده مذکور محوطه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده 

هایی با ارتفاع ها و تلاست. این محوطه به صورت برآمدگی

دو متر در کنار بنای امامزاده احمد و رشته  متغیر بین نیم تا

قناتی پر آب قرار دارد و مربوط به دوره ایلخانی است. محوطه 

شرق در جهت شمال به جنوب قرار گرفته که از شمال و شمال

غربی بافی و از غرب و جنوبآباد و کارخانۀ کیسهتا مزرعه مبارک

واسطۀ ۀ اصلی به(. هست1شود )تصویر به باغات نوآباد محدود می

داشتن ارتفاعی بیشتر از ماهورها و محوطۀ پیرامون از هرگونه 

دخل و تصرف توسط کشاورزان در امان مانده است. 

های برآمده روی مرکز اصلی محوطه که بر اثر خاکپشته

هایی که بنابر اشارات منابع ویژه حفاریهای غیرمجاز، بهحفاری

اند، سطح این قسمت از جام شدهتاریخی در اواخر دورۀ قاجار ان

در  (172، ص. 1389)صدیقیان، اند محوطه را برجسته ساخته

های آجر مرکز اصلی محوطه مواد فرهنگی بیشتری شامل تکه

متر، قطعات کاشی، سانتی 20×20× 5و آجرهای سالم با ابعاد 

های ذوب فلز، های لعابدار و بدون لعاب، سربارهانواع سفال

 ٔ  های تنبوشهروف سنگی، قطعات شیشه، تکهقطعاتی از ظ

های سفالگری ازجمله سفالی، و شواهدی مرتبط با کوره

پایۀ سفالگری، قطعات سفال های کوره، جوش کوره، سهتوپی

های چسبیده به هم، پراکنده است. در شده و سفالگدازه

غربی محوطه بقایای بنایی موسوم به آرامگاه بل حسین جنوب

های خشتی در دیوارۀ شرقی آن ه امروزه تنها رجوجود دارد ک

حسین، خادم امامزاده احمد، باقی مانده که بنا بر روایاتی به بُل

آباد در سال . محوطۀ زلف(1388)نعمتی، شود منسوب می

توسط آقای پوربخشنده بررسی و شناسایی شد  1367

از طرف وی  1377و در سال  (27، ص. 1379)پوربخشنده، 

)پوربخشنده، زنی و تعیین حریم قرار گرفته است انهمورد گم

توسط شراهی  1387. این محوطه یک بار دیگر در سال (1377

 (1387)شراهی، برداری شد زنی، تعیین حریم و نقشهگمانه

( و در همان سال در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 2)تصویر 

3 Golombek 
4 Crown 
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د در آباشناسی محوطه زلفهای باستانرسید. فصل اول کاوش

 1389(و فصل دوم آن در سال 1388)نعمتی، 1388تابستان 

 .(1389)شراهی، ( 2توسط شراهی انجام شد )تصویر 
 
 

 
 (133، ص. 1389)شراهی و صدیقیان، آباد فراهان . توپوگرافی منطقه و موقعیت محوطۀ زلف1تصویر 
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( و بخشی از فضاهای 140، ص. 1389آباد )صدیقیان و شراهی، های حفرشده در محوطۀ زلفای از گمانه. نمونه2تصویر 

 (1389شدۀ آن )نعمتی، کاوش

 آباد فراهانمدارک تاریخی از منطقۀ زلف

در متون و منابع تاریخی قبل از دوره قاجار فقط دو منبع 

نوشتۀ  تاریخ قم؛ یکی در کتاب کننداز این محوطه یاد می

که در ذکر  ه.ق( 366)وفات حسن بن محمد بن حسن قمی 

روستاهای کوزدر )از روستاهای قم( اسم الدلفیه را ذکر کرده 

 لقلوبانزهه. منبع دیگر کتاب (141، ص. 1313)قمی، است 

است که به این  ه.ق( 750)وفات نوشتۀ حمداهلل مستوفی 

مکان اشاره کرده است. وی در ذکر روستاهای فراهان آورده 

ها معتبر بود و دیه ساروق دارالملک فراهان و درو دیه»است 

آباد و ماسیر عظیم آنجا است و طهمورث ساخت. اکنون زلف

عرض از خط  قرای آنجاست. طولش از جزایر خالدات فدک و

استوا لدن هوایش معتدل است و آبش از کاریزها و ارتفاعاتش 

غله و پنبه و انگور و میوه نیکو است و پیوسته در آن والیت 

اند و بغایت متعصب و عشریارزانی بود و مردمی شیعه اثنی

در آن بحیره است که آن را مغول چغان ناوور خوانند و در 

قوق دیوانی آن والیت سه آن حوالی شکارگاه خوب است. ح

 . (69، ص. 1362)مستوفی، « تومان و هفت هزار دینار است

مجمل کتاب نیز در  ه.ق( 845)وفات مجدالدین خوافی 
کرده  اشارهفراهان  ۀلوس آباقاخان در منطقبه ج فصیحی

هالکوخان در  فرزندآباقاخان  ،هجری 663در سال است. 

. (333، ص.1341 ،)خوافی چغاتو ناوور فراهان جلوس کرد

بکر بن سعد بن  به وفات اتابک سعد بن ابی وی همچنین

که بعد از دوازده روز  کردهزنگی )حاکم فارس( نیز اشاره 

 هجری رخ داده است 658در سال  ،5جلوس او در تبرتو

منطقۀ ، در این دوره و بعد از آن. (328 ، ص.1341 ،)خوافی

استفاده شد که این  سلطنتی عنوان شکارگاهفراهان به

 جملۀموضوع به کرّات در متون تاریخی اشاره شده است. از

 (208، ص. 1379)واله،  خلد برینتوان به این متون می

اشاره به مجروح شدن  ،از موارد قابل توجهاشاره کرد. 

 699آباقاخان در حین شکار به وسیلۀ یک گاو کوهی در سال 

آباد ظاهراً در فزل (341 ، ص.1341 ،)خوافی هجری است

یک دورۀ صفویه از اهمیت کمتری برخوردار بوده و در هیچ

از منابع دورۀ صفوی اسمی از آن برده نشده است. سفرنامۀ 

فرانسوی نیز مربوط به دورۀ  میالدی( 1749)وفات ژان اوتر 

فردای آن روز پس از »کند افشاریه است و در آن اشاره می

                                                           
 است.تبرتو در گذشته و در حال حاضر، يكي از روستاهاي منطقه فراهان  5

راه پیمودیم و در مشهد  ساعت 7گذشتن از شهر گرد مدت 

فراهان فرود آمدیم. این دو آبادیِ وصل به هم، در گذشته 

گویند تهمورث آن را ساخته است و تر بوده است. میبزرگ

های خوبی دارد. نام دیگر شهر گرد روستاهای آباد و شکارگاه

دان ترک گردچه است و چون جای خوبی به گفتۀ جغرافی

رای سکونت انتخاب کرد و کاخی بوده است، ابودلف آن را ب

هم در آن ساخت و شهر را گسترش داد. این است که بدان 

اند و چهار کیلومتر طول آن بوده دلف دادهنام گردچه ابی

 .(175، ص. 1363)اوتر، « است

آباد اشاره شده است اما در متون دورۀ قاجار بارها به زلف

که دلیل آن طغیان مردم آنجا علیه دستگاه حاکم بود. ولی 

های این دوره مشابه هم بوده و به نظر می تقریباً بیشتر نوشته

رسد از یک منبع استفاده کرده باشند. اعتمادالسلطنه در کتاب 

عباسی در محال فراهان ابودلف »البلدان آورده است: مرآه

شهری بنا کرد مشتمل بر دو مرتبۀ تحتانی و فوقانی یعنی 

همچنان که در روی زمین عمارات و بیوتات و مساجد و خانات 

واسواق و غیره بود. در زیرزمین نیز به عینه همین قسم شهری 

ساخت که هرگاه دشمنی رو نماید و این شهر را محاصره کند 

ن رفته از شر دشمن محفوظ باشند. اهل شهر در طبقۀ زیری

آباد گفتند. آباد بود. بعد آن را زلفاین شهر موسوم به دلف

ابودلف به محاذات این شهر زمین حفر کرد و شهری در تحت 

ارض آن آراسته داشت که همچنان مساجد و معابد و بازار و 

برزن و از هر دور و قصور همه با روی زمین برابر بود و از هر 

چاهی به خانه زیرین حفر داد که سبب تموج هوا و ضیاع خانه 

خانه زیرین باشد و خط محیط این شهر که در تحت ارض 

هجری،  1230است از سه فرسنگ کمتر نباشد. در سنه 

الثانی چون دقیقه از روز سه شنبه نهم ربیع 53ساعت و 

شاه برگذشت، آفتاب با حمل تحویل داد و پادشاه ایران فتحعلی

ر جشن نوروزی به پای برد. در این سال نخستین فتنه قاجا

آباد و نیز جالدتی در نهاد آباد فراهان پیش آمد. مردم زلفزلف

داشتند. جرات ایشان را این معقل منیع افزون کرد ایمانی خان 

فرمان شدند و مثال دیوانی را از گردن حاکم خویش را بی

ها به ه ساختند وشببنهادند. آنگاه روزها در شهر زیرین جایگا

پرداختند. یوسف خان سپهدار عراق قتل و غارت کاروانیان می

این قصه را در حضرت پادشاه عرضه داشت و بر حسب فرمان 
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عبداهلل خان گرجی یوزباشی با غالمان شاهسون و سواره خزل 

و سربازان خلج ساوه و فراهانی به دفع ایشان بیرون شدند. 

خود را انجمن کرده و به میدان جنگ آباد تفنگچیان مردم زلف

، 1367آمدند و به اولین حمله هزیمت شده )اعتماد السلطنه، 

(. در دورۀ قاجاریه و پس از آن نیز به کرات 866-7صص. 

که ایگونهشود بهآباد از اهمیت زیادی برخوردار میمنطقۀ زلف

ه.ق شهر  1223در زمان فتحعلی شاه قاجار در سال 

ر گوشۀ جنوب غربی دشت فراهان و در کنار آباد دسلطان

 .(Bosworth, 1997, p. 859)رودخانۀ قره سو ایجاد شد 

 سفال آبی و سفید 

از سفال آبی و سفید در اوایل دورۀ اسالمی اطالعات 

های شهر سامرا متعلق به قرن چندانی وجود ندارد. در کاوش

 آمد سه و چهار هجری تعداد اندکی از این نوع سفال به دست

(Williamson, 1987, p. 15)ای خمیره . سفال آبی و سفید

ساخت در  و کائولن داشته که از سیلیکا و کوارتز سفید و سخت

 . (Wilkinson, 1973, p. 279)است  شده استفادهآن 

ها از قرون پنجم و ششم ه.ق گونه سفالمشابه این

های ظروف سفالی با لعاب پاشیدۀ آبی به شکل خطوط نمونه

آبی بر زمینۀ لعاب نخودی و ساخت آن به شهر ری منسوب 

از اواسط ؛ (98، ص. 1387فر و بلملکی، )محمدیبود رایج شد 

سفید بدل  ۀجدید با خمیر ای سفالقرن ششم هجری گونه

 در ایران تولید شده است یا فریتی و لعاب شفاف قلیایی چینی

سفید با نقوش نواری آبی کبالتی به صورت پاشیده  ۀکه زمین

بالتی در تزئینی تداوم استفاده از رنگ آبی کُ وۀ؛ این شیدارد

شکل گرفت ایران  بار در ینشود که اولقرون اولیه محسوب می

(Watson, 1987, p. 304)فید خمیره . نمونۀ آبی و س

)زارعی چینی در بسیاری از مراکز ایران همچون همدان شبه

 ,Pope, 1956)، نیشابور و اردبیل (118، ص. 1398و شعبانی. 

p. 53) ری  ،(64، ص. 1383)مرتضایی، ، جرجان(Treptow, 

2007, p. 37)یافت شده است.  (1388)نعمتی، آباد ، و زلف 

های های چینی روی نقوش سفالمایهعلت نفوذ نقش

آبی و سفید ایرانی ورود منسوجات چینی در قرون هفت و 

هشت هجری و تأثیرپذیری هنرمندان ایرانی از آنها روی 

. تولید انبوه و (33، ص. 1395نیا، )انصاریها بود سفالینه

صادرات سفال آبی و سفید چینی در اوایل قرن چهاردهم 

اسناد . براساس (kenet, 2004, p. 67)آغاز شد  میالدی

 ۀبالت ایرانی در طول سلسلکُ ،شناسیتاریخی و باستان

ای که به گونه( به چین صادر شده 1279-960سونگ )

رنگ و درخشندگی کمتری نسبت به کُبالت چینی تیره

، 1395نژاد بنایی و اسکندرزاده، )ولیکُبالت ایرانی داشته 

های )پرسلین سفید های آبی ولیدات چینیو در تو (72ص. 

اسناد  . طبقکار گرفته شده است به دزنگجین چینی(

 ژوگوآن مرکز صادرات سفال چین شهر ترینتاریخی مهم

ایرانیان  ویژهبوده که در آن بسیاری از بازرگانان مسلمان به

های آبی و سفید سفال (Bailey, 1996a, p. 7). اندساکن بوده

های تأثیر مستقیم از نمونهتحت متأخر  ۀطول دور رایران د

اند. در کنار شده بدل چینی تولید ۀچینی ولی با خمیر

های آبی و سفید های تولیدی حجم زیادی از سفالینهنمونه

چینی نیز ازطریق مرزهای آبی و خاکی وارد ایران شده که 

 است.  های بسیاری از آنها در دستامروزه نمونه

 پنجسفالگران ایران حداقل در  یالدیم15اواسط قرن 

آبی و سفید زدند که  مرکز دست به تولید ظروف بدل چینی

اوایل دوره  و تبریز تا کم در دو مرکز نیشابورتولید آنها دست

شاید  .((Golombek et al., 2001, p.207داشت  ادامهصفویه 

ها در ایران از دورۀ بتوان گفت توسعه و گسترش این سفال

های تیموری و صفوی و طور مداوم در دورهایلخانی و به

های چینی در مشهد، اصفهان، کاشان و مایهتأثیر نقشتحت

دوم قرن  ۀدر نیم .(48، ص. 1381فر، )روحکرمان آغاز شد 

یکی از مراکز تولید سفال تحت حکومت  مشهد میالدی 15

 ۀهای مجموعسفال میرعلی شیر نوایی بود که نام آن روی یکی از

در  .(Crown, 2002, p. 48) ه.ق آمده است 878ارمیتاژ با تاریخ 

درکنار  های ساخت کرمانسفالینه میالدی 16قرن اواخر 

این ظروف  ۀبدن؛ شوندتولیدی مشهد وارد صحنه میهای نمونه

تولید و که  ساخته شدهاعتمادی لی نرم و قابلاز خمیر گِ

 کندرا تضمین می اشیای بزرگ و سنگین پرداخت

.(3)تصویر  (266، ص. 1374راجرز،)
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 (1392کاخکی و همکاران، )صالحیهای آبی سفید طی ادوار مختلف اسالمی هایی از سفال. نمونه3تصویر 

های شاخص آبی و سفید محوطۀ توصیف فنی سفال

 آباد فراهانزلف

، آبادزلف محوطۀ تاریخی شناسیباستان هایکاوش در

 با سفید و آبی شدۀمرمت ظروف و سفال قطعات زیادی تعداد

درصد پنج حدود که آمد به دست چینی بدل و چینی خمیرۀ

 (.17تا 1های ،لوح 4شد)تصویر می شامل را هاسفال کل از

 شودمی تعیین آنها کاربرد براساس هاسفال فرم و شکل عموماً 

 فراوانی ترتیببه فراهان آبادزلف سفید و آبی هایسفال عمدۀ و

 فنجان و بشقاب، باز دهانۀ( پیاله) کاسه شامل

 آبادزلف سفید و آبی هایسفال خمیرۀ نوع (.5هستند)تصویر

 نقوش جایگاه کلی، طور به. هستند چینی بدل خمیرۀ شامل

 محدود صورت به و بیرونی و درونی بدنۀ روی هاسفالینه این در

 ازجمله کاسه. اندشده اندازینقش ظرف سطح دو هر در

 مختلف هایدوره در هرمنطقه سفالین تولیدات ترینمعمول

 و ترینساده عنوانبه گرد هایکاسه میان این در و است

در این  .شدندمی تولید سفید و آبی به شیوۀ شکل ترینرایج

 اند.های شاخص آنها توصیف شدهبخش از مقاله نمونه

 338 قطر با ایکنگره هایلبه با بزرگ دیس یا بشقاب-

 رنگ دو به گیاهی تزئین دارای که چینی خمیرۀ و مترمیلی

 تزئین و ظرف داخل در سفید زمینۀ در ردیالجو و سیاه

 در. است ظرف خارج در اندک خیلی تراکم با ولی گیاهی

( شقایق نوع از احتماالً) گیاهی تزئین داخل از دیس مرکز

 کشیده خاصی هندسی نقوش بدنه، اطراف در و زیبا بسیار

 سبزرنگ یکپارچه کف زیر و حلقوی ظرف کف. است شده

 از نشان که است فراوان وصالی آثار دارای ظرف این. است

 حال در. است داشته روزگار آن مردم برای آن زیاد اهمیت

 بازسازی آن ناقص هایبخش و شده مرمت کامالً نیز حاضر

 .(1است )لوح  شده

 خمیرۀ با مترسانتی4/15 قطر به سفالی کوچک بشقاب -

 آبی) سفید زمینۀ در آبی هاینقاشی و( بدل چینی) سنگی

. هستند هندسی ظرف خارج و داخل در نقوش که( سفید و

 ذکر شایان است. شده کشیده سفالگر ویژۀ عالمت آن کف در

 . (2است )لوح  شده مرمت و وصالی ظرف این که است

 سنگی خمیرۀ با و مترسانتی 16 قطر به سفالی بشقاب-

 ظرف داخل در که گیاهی سفید و آبی نقاشی و( بدل چینی)

 نیز ظرف خارج و هندسی حاشیۀ یک دارای لبه دورتادور و

 ظرف داخل در و ظرف کف زیر. است هندسی تزئین دارای

 . (3دارد )لوح  وجود سفالی پایهسه اثر

 در که (چینی بدل) سنگی خمیرۀ با فنجان از بخشی-

دارای نقاشی آبی و سفید به شکل گیاهی است.  بیرونی سطح

در داخل کادر مدور تزئین  نقوش آبی و سفیدکف ظرف نیز با 

 رنگآبی امضای آن حلقوی و مقعر کف میانۀ در شده است.

 .(4توان دید )لوح را می سفالگر

 که( چینی بدل) سنگی خمیرۀ با ضلعیهشت پیالۀ-

آبی و سفید به شکل گیاهی در بدنه بیرونی و  نقوش دارای

 امضای آن حلقوی و مقعر کف میانۀ در.  داخلی و کف است.

 (.5لوح ) است مشاهده قابل سفالگر رنگآبی

 که سفید خمیرۀ با( کاسه) سفالی ظرف لبۀ از بخشی-

 نقش آبی است. نقوش و شیری لعاب دارای طرف دو در

 رنگ به پگودا یک و لبه زیر افقی نوار دو شکل به آن بیرونی

 (.6لوح ) است مشکی خطوط و آبی

 بدل) سفید ٔ  خمیره با بستهدهانه کاسۀیک  ٔ  بخشی از لبه-

که در سطح بیرونی دارای نقوش هندسی به  دارلعاب و( چینی

 (.7لوح ) سطح داخلی آن فاقد تزئین  است رنگ آبی و

سفید که در   با خمیره سفالی یک ظرف بخشی ازبدنۀ-

هر دو طرف دارای است.در سطح داخلی و بیرونی دارای 

نقوش بیرونی احتماالً بخشی از  نقوشی به رنگ آبی است که

 (. 8لوح )یک کتیبه باشد. 

 چینی شبیه سفالی با خمیره یک ظرف بخشی از بدنۀ-

و لعاب سفید که در سطح داخلی و بیرونی دارای  سفید

نقوشی به رنگ آبی به شکل گیاهی است)احتماالً درخت 

 (.9لوح ) سرو(.
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 شبیه سفید خمیره باز، بادهانه حلقوی کف از بخشی-

 است کانی آن چسبانندۀ ماده سفیدکه زمینه دارلعاب چینی

 محاط ایدایره نقش میان که( پرنده) جانوری تزئین دارای و

 در الجوردی رنگتک لعاب زیر نقش نوع است. شده

 (.10لوح ) است سازچرخ و( سفید و آبی) زمینۀسفید

 خمیرۀ با بشقاب شبیه ظرفی بخشی از لبه وکف -

 ماسه آن چسبانندۀ ماده که مات سفید لعاب و رنگنخودی

 نقوشی به رنگ در سطح داخلی و بیرونی دارای بادی است.

 .(11لوح)است آبی

 که کوچک ٔ  کاسه یک شکل به احتماالً حلقوی کف-

 بادی ماسه آن چسباننده ماده و رنگ نخودی آن خمیره

 در الجوردی لعاب زیر نقاشی( اسلیمی) گیاهی تزئین همراه

 آن پخت وکیفیت سازچرخ ساخت تکنیک سفید زمینه

 (. 12لوح ) است متوسط

 بدل) سنگی خمیرۀ که کاسه شکل به حلقوی کف-

 ماده که سفید لعاب دارای و گلی پوشش بدون( چینی

 نقاشی. است (برگگل) گیاهی تزئین و ماسه آن چسبانندۀ

 و سازچرخ آن ساخت تکنیک سفید و زمینۀ در لعاب زیر

 (.13لوح )است  متوسط آن پخت کیفیت

 بدون آجری قرمز آن خمیرۀ که کاسه شکل به حلقوی کف-

 در لعاب زیر نقاشی و ماسه آن چسبانندۀ ماده که گلی پوشش

 ساخت گیاهی، تکنیک احتماالً  و هندسی تزئین سفید زمینۀ

 (.14لوح ) است متوسط ظرف پخت کیفیت و سازچرخ آن

 بدل) سنگی خمیره سفید آن خمیره حلقوی کف-

 و کانی آن چسبانندۀ ماده؛ است سفید زمینه لعابدار( چینی

 سازچرخ روش به تجریدی نقشی سفید و آبی تزئین دارای

 (.15لوح ) است شده ساخته

 بدل) سنگی خمیرۀ سفید آن خمیره که حلقوی کف-

 کانی آن چسبانندۀ ماده. است سفید زمینه آبی لعابدار و( چینی

 زیرلعاب نقاشی. منحنی ایدایره نقوش هندسی تزئین دارای و

 (. 16لوح ) است شده ساخته سازچرخ روش به سفید و آبی

 رنگنخودی خمیرۀ سفالی کاسۀ احتماالً حلقوی کف-

 و آبی تزئین و بادی ماسه آن چسبانندۀ مادۀ لعابدار،

 پخت کیفیت و سازچرخ آن ساخت تکنیک که سفیدرنگ

 مرغی به شبیه پرنده نقش ظرف داخل در است. ظریف ظرف

  (.17لوح )است  شده کشیده تصویر بلند دم با

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرهان آبادزلف سفید و آبی سفالین بشقاب :1لوح 

 (1388نعمتی، )

 

 فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین بشقاب. 2لوح 

 (1388 نعمتی،)
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 فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین بشقاب. 3لوح 

 (1388نعمتی، )

 

آباد فراهان . فنجان سفالین آبی و سفید زلف4لوح 

 (1389)شراهی، 

 

آباد فراهان سفالین آبی و سفید زلف ۀ. پیال5لوح 

 (1388)شراهی، 

 

آباد فراهان . کاسه سفالین آبی و سفید زلف6لوح 

 (1389)نعمتی، 

 

 

 

 آباد فراهان . کاسه سفالین آبی و سفید زلف7لوح 

 (1388)نعمتی ، 

 
 

 آباد فراهان . بدنۀ سفالین آبی و سفید زلف8لوح 

 (1388)نعمتی ، 
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آباد فراهان . بدنۀ سفالین آبی و سفید زلف9لوح 

 (1388)نعمتی، 

 

 آباد فراهان . کف سفالین آبی و سفید زلف10لوح 

 (1388)نعمتی، 

 

آباد فراهان . کاسۀ سفالین آبی و سفید زلف11لوح 

 (1388)نعمتی، 

 

  فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین کف. 12لوح 

 (1388نعمتی، )

 

 

 فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین کف. 13لوح 

 (1388نعمتی، )

 

 

 آباد فراهان . کف سفالین آبی و سفید زلف14لوح 

 (1388)نعمتی، 

 

 فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین کف. 15لوح 

 (1388نعمتی، )

 

 

 

 

 

 

 

  فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین کف. 16لوح 

 (1388نعمتی، )
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 فراهان آبادزلف سفید و آبی سفالین کف. 17لوح 

 (1389)شراهی،

 

 
 

 هایسفال کف و بدنه قطعات از دیگر هایینمونه. 18لوح 

 (1389)شراهی، فراهان آبادزلف سفید و آبی

 آباد فراهانشده از محوطۀ زلفهای شاخص آبی و سفید کشف. سفال4تصویر

 

 
 پژوهش مورد شاخص هایسفالینه فرم نسبت .5تصویر

 

 آبادهای آبی و سفید زلفبحث و تحلیل سفال

تقدم  نظراز های آبی و سفید این محوطهاولین نمونه

سفید  ۀخمیردهانۀ باز و هایی کوچک با کاسهپیاله و  ،زمانی

م. 14-13ه.ق /  8-7مربوط به قرون  فلینت،یا  بدل چینی

بالتی نواری زیر آبی کُ سفید با نقوش ۀهستند که دارای زمین

ها با درصدی بسیار این سفالها هستند. در درون ظرف ،لعاب

تولید این از  هایینشانه ،در بررسی سطحی محوطهاندک و 

ها این نشانه .دست آمده است ظروف در خود محوطه به

کند حاکی از تولید سفال در این محوطه می بر آثاری کهعالوه

سفال  هایپایه شامل نمونهجوش کوره و سه ،مثل توپی

تزئین در سفالی نیز هست.  ۀهم این گونوارفته یا چسبیده به

قوش سادۀ هندسی های آبی و سفید دارای ناین قبیل سفال

هایی از این نوع فرم تزئین نواری آبی کُبالتی است. نمونه

کند تهیق خمین نواری از محدودۀ استان مرکزی دست

تپه )مهجور ، مشکین(149، ص. 1398)صدیقیان و شراهی، 

( و در خارج از استان مرکزی، 119، ص. 1388و صدیقیان، 

 ,Wilkinson, 1973)، نیشابور (Treptow, 2007, p. 37)ری 

p. 280) جلودار و همکاران، )اسمعیلی، برخوار اصفهان

 از (. بعد6( نیز یافت شده است )تصویر19، ص. 1395

 دورۀ استقرار طول در، م14-13/ق.ه 8-7 قرون هایسفال

 سفید و آبی هایسفال از هایینمونه نیز آن از بعد و تیموری

 انواع شامل که آمدند به دست مختلف نقوش و هاطرح با

 هایسفال. هستند دیس و بشقاب، کاسه مثل بازدهانه ظروف

 تولید ق.ه 10-9 قرون فاصلۀ در متأخر که قرون سفید و آبی

 بوده هندسی و گیاهی فراوان بسیار نقوش تنوع دارای، شده

 این است. چینی هایطرح از برگرفته بیشتر آنها نقوش و

 بیشتر و بوده چینیشبه یا چینی خمیرۀ دارای نیز هاسفال

 آثار هانمونه برخی در. هستند بازدهانه ظروف به مربوط

 ظروف این باالی ارزش از حاکی که شودمی دیده وصالی

 محوطۀ سفالی هایکف قطعات از برخی بر این،عالوه. است

 قابل، هاکف فرم ازنظر (16 ،15 ،14 ،12لوح ) آبادزلف

 همکاران، و شیروانی) خوزستان بینوکنُ محوطۀ با مقایسه

 سفید و آبی هایکاسه از برخی فرم. هستند( 99، ص. 1394

 کوشک بریتُنگ معماری سفالی طرح با( 5لوح ) آبادزلف

، ص. 1396 امیرحاجلو، و امیرحاجلو) اصفهان بهشتهشت

 . هستند مقایسه قابل نیز (9

 ساخته عمومی مصارف برای دوره این در هابشقاب

 یا حلقوی هایکف هاسفال این تمامی تقریباً  شدند.می

 شامل و داشته بسیاری تنوع آنها هایلبه ولی دارند رینگی

 ها تماماً سفال این خمیرۀ. است دالبری، زدهبیرون، ساده انواع

 مشخص، آنها آزمایش عدم دلیلبه ولی بوده سفیدرنگ

 همچنین، چینی. بدل یا بوده پرسلین خمیرۀ که نیست

 کشور تولید هاسفال این گفت تواننمی اطمینان با چندان

67%

27%

6%

کاسه

بشق

اب
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 در که است چینی ظروف تقلیدی هاینمونه یا بوده چین

  اند.شده تولید ایران

 از تقلید به که فریتی سفید خمیره هایسفال

 مصری آن منشأ احتماالً شدندمی تولید چینی هایسفالینه

 تنها شبهات این به پاسخ اما. (129، ص. 1384گروبه، )باشد 

 مخصوصاً و پتروگرافی و XRF مثل مختلف هایآزمایش با

. است پذیرامکان( نسبی گذاریتاریخ برای) ترمولومیسنانس

 کُبالتی آبی هایرنگ تزئیناتی به دارای هاسفالینه بیشتر

 گیریقلم نیز آنها از برخی که هستند پررنگ یا رنگکم

 هایعالمت هاسفال برخی کف پشت در. دارند رنگسیاه

 یازده عدد به شبیه نقشی مثل شود؛می دیده گرسفال ٔ  ویژه

 و ایران تولیدی هاینمونه در که شکلشطرنجی مربعی یا

 (. همچنین،7شود)تصویرمی دیده نیز هاعالمت این چین

 اندرنگی پوشانده یا گلی دوغاب با را ظروف برخی کف پشت

 میالدی چهارده /هجری هشتم قرن سفالی ظروف در که

 الدینصفی شیخ آرامگاهی و خانقاهی ٔ  مجموعه به متعلق

 این در کاررفتهبه نقوش .است شده دیده بسیار اردبیلی

 مختلف انواع شامل و  بوده برخوردار بسیاری تنوع از هاسفال

 مثل پیشرفته بسیار تا ساده هندسی نقوش، نقوش ترکیبی

اشکال  در گیاهی نقوش، تودرتو هایخانه و هاشوری نقوش

 8چینی)تصویر کوچک و بزرگ دارگل و اسلیمی مثل مختلف

 معماری) پگودا مثل نقوشی حتی معماری نقوش (و9و 

 هایبال با مسبک پرندگانی یا( چین بودایی مذهبی بناهای

 در( 18لوح ) نواری تزئینی شیوۀ (. مشابه10است)تصویر باز

 ,Wilkinson) نیشابور همچون زمانهم هایمحوطه سایر

1973, p. 282) ،(54، ص. 1376 چوبک،) پوئینیک قلعۀ  ،

 تزئین و (120، ص. 1388 صدیقیان، و مهجور) تپهمشکین

. 10لوح ( )پرنده) حیوانی و( 6لوح ) چینی معماری نقش

 اصفهان نمایجهان کاخ شناختیباستان هایکاوش از( 17

 و کریمی) کرمان ،(133، ص. 1398 اصفهانی،شجاعی)

 (،18. 9 لوح) گیاهی نقوش تزئین ،(269، ص. 1364 کیانی،

(Priestman, 2013, p.701 همکاران، و جلوداراسمعیلی؛ 

، ص. 1397 همکاران، و عزیزیجودکی؛ 20، ص. 1395

 ،(18لوح ) هندسی زئینت ،(74، ص. 1389 حسینی،؛ 227

، 1398شراهی،  و صدیقیان)، خمین تهیق دستکند، مشکویه

 (.11شده است)تصویر یافت نیز( 149ص. 

 محوطه، این سفید و آبی قطعات یا ظروف بیشتر معموالً

 مثل نیز هایینمونه ولی. اندنشده بندیخانه یا بندیبخش

 ظرف بدنۀ داخلی سطح در( 1لوح ) شدهمرمت بزرگ دیس

 نقش یک قسمت هر و شده تقسیم مساوی قسمت هشت به

 نقوش تمامی احتماالً گفت توانمی تقریباً. دارد مشترک

 و بوده چین هنر با ارتباط در هاسفال این در کاررفتهبه

 به دست باشد نقوش برخی بودنایرانی بر دال که هایینشانه

 دیده بسیاری ریز هایسوراخ آثار ظرف این روی. است نیامده

 دارد آن مکرر هایوصالی و شکستگی داللت بر که شودمی

 معموالً. اندبازسازی شده و مرمت کامالً حاضر حال در که

 سطح ولی داشته را تزئین بیشترین ظروف این داخلی سطح

بوده  گیاهی و هندسی محدود تزئینات دارای آنها خارجی

 ظروف بیرونی بدنۀ هایقسمت بیشتر که ایگونه به. است

 شفاف لعاب الیۀ گفت توانمی تقریباً. هستند نقش بدون

 بسیاری هایآسیب که شده دهصدف هاسفال این بیشتر روی

 زیر نقوش که ایگونه به اندکرده ایجاد هاسفال برخی روی را

شود.نمی دیده دیگر هاسفال برخی
 

 

 

 
   

 دستکند تهیق

، ص. 1398)صدیقیان و شراهی، 

149) 

 ,Treptowشهر ری )

2007, p. 37) 

 نیشابور

(Wilkinson, 1973, p. 280) 

 تپهمشکین

 (1388)مهجور و صدیقیان، 

 فراهان آبادزلف مشابه هاینمونه با مقایسه قابل نواری سفید و آبی هایسفالنمونه .6تصویر
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 (1389؛ شراهی،1388)نعمتی،آباد فراهان های آبی و سفید زلفهایی از امضای سفالگر پشت سفالینهنمونه .7تصویر

 

 

 
 فراهان آبادزلف سفید و آبی هایسفالینه شاخص تزئینی نقوش نسبت .8تصویر

 
  (1389؛ شراهی،1388)نعمتی،آباد فراهانهای آبی و سفید زلفهایی از نقوش گیاهی سفالینهنمونه .9تصویر

 

 

 

هندسی

گیاهی

جانوری

ترکیبی
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 شراهی، ؛1388)نعمتی،آباد فراهان های آبی و سفید زلفهایی از نقوش هندسی، جانوری و معماری سفالینهنمونه .10تصویر

1389) 

 

 

 

  
 

 نما اصفهانکاخ جهان

 (133، ص. 1398اصفهانی، )شجاعی

 کرمان

 (89، تصویر 1364)کریمی و کیانی، 

 سمرقند

 (74، ص. 1389)حسینی، 

   

 برخوار اصفهان

 (20، ص. 1395جلودار و همکاران، )اسمعیلی

 فارسخلیج

(Priestman, 2013, p. 701) 

ashmolean.org.www 

 
  

www ashmolean.org ارگ بم 

، 1397عزیزی و همکاران، )جودکی

 (227ص. 

 جنوب ایران

(Priestman, 2005, p. 424) 

 آبادهایی از نقوش تزئینی قابل مقایسه با ظروف آبی و سفید محوطۀ زلف. نمونه11تصویر
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 گیریو نتیجه حثب

فرم  نظرها ازسفال ای اینهای مقایسهبه بررسیتوجهبا

شده کاررفته و حجم و کیفیت رنگ استفادهنقوش به، سفال

های ها و موزههای موجود در مجموعهبا نمونه، ظروف در این

نیز استفاده از و  شناختیهای باستان، کاوشمختلف

 ۀها در فاصلاین سفال گفتتوان می ،ایکتابخانه هایداده

 تولید و استفاده شانزده میالدیسیزده و  /ه.ق 7-10قرون 

شاهد  ،در این بخش از محوطه تاریخ اند و بعد از آنشده

این موضوع با دیگر  م.ها نیستیگونه سفالاستفاده از این

به این ترتیب که  ؛های حاصل از کاوش نیز تطابق داردداده

ساز وساخت ۀاین محوطه دارای دو مرحل ۀشدکاوش فضای

فضاهایی مشخص با  که در یک دوره است؛ به این صورت

بعد بیشتر این  ۀهای مختلف ساخته شده ولی در دورکاربری

ها مسدود و برخی ورودی، کاربری داده فضاها تغییر

های سفال به توجهاند. باهای جدیدی ایجاد شدهورودی

اول مربوط به قرون  ۀاستقرار دور گفتتوان آمده میدستبه

در  بوده و احتماالًهارده میالدی سیزده و چ /قه. 7-8

ای اندک استقرار دوم در آن هدورهای بعد از آن و با فاصله

سیزده  /ه.ق 7-10است که شاید مربوط به قرون  شروع شده

 باشد.  تا شانزده میالدی

های کرد که سکه های معماری و سفال باید اشارهدر کنار داده

دوره )یعنی  ایلخانی و اندکی بعد از این ۀای نیز مربوط به دورنقره

نیمۀ دوم قرن هشتم هجری( هستند که این امر نیز داللت بر دو 

کند. با این وجود استقرار در این بخش از محوطه می دوره بودن

ها مربوط به قرن این سفال گفت تواننمی کامل هنوز با اطمینان

به کشف توجه. باهستند سیزده تا شانزده میالدی /ه.ق 10-7

های کوره، جوش کوره و تعدادی سفال تغییر شکل یافته، توپی

توان گفت ساخت شده میهای کاوشهای سفالی در ترانشهپایهسه

 ٔ  و مربوط به دورهآباد اتفاق افتاده است ها در زلفگونه سفالاین

 ازنظر آبادزلفهای تولیدشده در سفالینه ایلخانی و صفوی هستند.

و همچنین سایر مراکز تولید تحت تأثیر نقش و کیفیت ساخت 

بی و سفید ظرافت و نازکی آترین ویژگی سفال مهم .چین بوده است

حیوانی و انسانی با تزئین عنصر ، گیاهی هندسی، آنها با نقوش

ها دیس ،هادر فرم بشقاب بالت به جنس خاک کائولن دار و اکثراًکُ

نتایج تحقیق حاکی از آن است که تولید  شدند.ها ساخته میو کاسه

زمان در ایران نیز هم، مینگ ۀبر چین در دوروهالاین نوع سفال ع

ایرانی نوعی کار تقلیدی  ۀهای تولیدشد. سفالینهاست شدهتولید می

که توانسته بود بازارهای جهانی  هستندو تلفیقی از هنر چین و ایران 

های رسد نقوش سفالنظر می . بهآن زمان را به خود اختصاص دهد

ظرافت در تکنیک و آباد بومی محلی هستند و آبی و سفید زلف

های های سفالینهاجرای زیبای نقوش بر سطوح مختلف از ویژگی

 .آباد استآبی و سفید صفوی زلف

 منابع مالی

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است.

 

 تعارض منافع

 تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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